ZÁPIS DĚTÍ do MŠ FAMILY
na školní rok 2020/2021 (nástup od září 2021)
Zápis do mateřských škol bude v rámci města Brna prováděn prostřednictvím systému elektronické
podpory na www.zapisdoms.brno.cz. Elektronický systém zpracovává všechna data během
celého přijímacího řízení automaticky. Harmonogram též najdete na www.msfamily.cz.
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke
vzdělávání do spádové MŠ či přípravné třídy ZŠ – dle trvalého bydliště. V opačném případě škola
v rámci součinnosti předá tuto informaci zřizovateli/sociálnímu odboru.
Spádové ulice pro MŠ FAMILY k zápisu na povinné předškolní vzdělávání dětí starších 5 let:
Andrýskova, Bělohorská (od ul. Sejkorova), Jedovnická (po hranice MČ), Krásného (od ul. Juliánovské
náměstí), Marie Kudeříkové, Mazourova, Sejkorova, Slatinská (od ul. Podlomní), Souběžná, Špačkova,
Závodského.

I. fáze - VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK bude pouze elektronicky :
1. 4. - 30. 4. 2020 on line na www.zapisdoms.brno.cz
•
•
•
•
•

na této adrese najdete veškeré informace a kritéria přijímacího řízení
po zadání hesla na úvodní stránce – vyplňte všechny osobní údaje, e-mail, telefon
vytiskněte OBOUSTRANNĚ – na 1 list
u lékaře potvrďte zdravotní stav dítěte a očkování (neplatí pro děti starší 5 let)
přihlášku podepište.

Nemáte-li přístup k internetu, můžete požádat o vydání elektronické přihlášky
osobně v MŠ Family, 2. patro – ve středu 22. 4. od 14 do 16 hodin.
II. fáze - ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK v MŠ – 2.patro

pondělí
4. 5. 2020
8.00 – 16.00
úterý
5. 5. 2020
8.00 – 15.00
pondělí 4. 5. – Prohlídka školy 8:00 – 11:00 a 15:00 - 16:00
S sebou:
• přihlášku vytištěnou OBOUSTRANNĚ – na 1 list, potvrzenou lékařem, podepsanou
zákonným zástupcem dítěte
• věnujte pozornost poskytnuté e-mailové adrese, na kterou vás budeme kontaktovat
• rodný list dítěte k ověření údajů
• občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého pobytu zákonného zástupce
• doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se bude lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce)
• cizinci pas a doklad o povolení k pobytu na území ČR apod.
• jiné doklady – odborné posouzení školní zralosti u dětí s odkladem školní docházky
• neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení.

III. fáze - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ od 11. 5. 2020
V této době budou elektronickým systémem automaticky průběžně odesílány emailové zprávy na
adresu uvedenou v přihlášce (věnujte prosím v těchto dnech zvýšenou pozornost vašemu e-mailu) se
žádostí k osobnímu vyzvednutí:
- Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podepsání Zpětvzetí - tzn. že
nastoupí pouze do jedné MŠ a odblokuje místo na ostatních MŠ
- Rozhodnutí o nepřijetí.
Rodiče mohou sami aktivně sledovat průběh řízení a pořadí svého dítěte.
Šperková Eva, ředitelka školy
4. 2. 2020

